
—   12   — 

Aukeratu AMAIERA ABESTIA… 
 
Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. 
Jesus betiko bizia. 

 
 
 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 
 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
 
 
 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 
2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 

 
 

 
† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren izenean. 
—Amen. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
R/. Jauna dot Artzain, ez dot izango nik goserik; 

hark emongo deust zer-jan onik. 
 

1 Neu naz zerurik lurrera jatsi dan ogia 
 Aitak danori eskeinia. 
2 Nire gorputza egiz dozue janaria 
 ta nire odola edaria. 
3 Ogi hau jaten dauana beti da biziko, 
 hilterik ez dau ikusiko. 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 

—   3   — 

—Jesus Jauna, gorrei entzumena emoten deu-
tsezuna, erruki, Jauna. 

—Jesus Jauna, mutuei berba sendoa emoten 
deutsezuna, Kristo, erruki. 

—Jesus Jauna, gure arteko bereizkuntza guztiak 
ezabatu gura dozuzana, erruki, Jauna. 

 
 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmo-
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ESKARIAK 
 
† Gure artean bere errege izatea garatu ahal 
izateko geu behar gaitu Jainkoak, eta oztopo 
ugari aurkitzen dau bereon artean. Erreguka jo 
daigun beragana: 
 
—Elizearen alde: bere ziurkerietan, legekerietan 

eta ohikerietan gor eta mutu egon daitekela-
ta, bizkortu daian, Jainkoaren errukia gaurko 
gizakien artean iragarri ahal izateko, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Ahalmendunen eta agintarien ez entzutea eta 

arduragabekeriagaitik euren burua bazterre-
ratuta, duingabetuta eta beharrizan gorrian 
aurkitzen dabenen alde: laster baten jaso 
daien zuzenbidezko daben erantzuna, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Ume eta gazteen alde: kontsumokerian eta ar-

duragabekeria eta norkerian barik, ondokoen-
ganako arduratasunean eta ondasunen bana-
tzean izan daitezan heziak, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Alkarrengandik aldenduta bizi diran senar-

emazteen alde: gor-mutu egotetik urteteko 
aukerea izan daien, barriro alkarri entzuten 
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HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Lur-jota egon ezkero ezin da aldakuntzarik edo barrikuntzarik 
itxaron, eta gitxiago bultzatu. baina uste Jainkoagan dauanak 
harexengandik itxaroten dau barrikuntzea eta ekinean irau-
ten dau. 
 
 
Isaias Profetearen liburutik   (Is 35, 4-7a) 
 
Esan bihotz-bildurtiei: 
«Eutsi gogor! Ez izan bildurrik! 
Horra zuen Jainkoa! 
Berbera dator zuek salbatzera 
eta merezia daben zigorra arerioei emotera». 
Orduan, itsuen begiak edegiko dira 
eta gorren belarriak zabalduko; 
herrenak basahuntzak lez jauzi egingo dau 
eta mutuaren mihinak oihu egingo pozez. 
Urak sortuko dira basamortuan 
eta errekak eremuan; 
lur errea aintzira bihurtuko da 
eta lur egarritua iturri. 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 

Santiagoren sinismenak ez gaitu teorian izten edo hotz; bizi-
tzearen eguneroko berotasunera garoaz, gure bideak zuzen-
tasunaren arabera jartera. Badaukagu aldatu beharreko joka-
biderik. 
 
 
Santiago Apostoluaren epistolatik   (St 2, 1-5) 
 
Ene senideok: Ezin alkartuak dira Jesu Kristo gure Jaun ain-
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† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 23. 
domekako liturgia ospatzera. Ez dogu ahaztu 
behar zein zirikatzailea dogun Jainkoaren ber-
bea eta zertara bultzatu gura gaituan: Jainkoa-
ren erregetzaldiaren bultzatzaile izan gaitezala. 
Eta gaurkoan gure gor-mutu izatetik atara gura 
izango gaitu. Entzuten dogu Jainkoaren berbea 
eta berak adierazten deuskuna gauzatzen ahale-
gintzen gara? Eta haren ontasunez jabetuta, ira-
garten deutsegu gure ingurukoei? Ala geureetan 
isilik eta inor mindu barik egiten dogu aurrera 
gor eta mutu? Zabaldu deiogun gure barrua bere 
lanetarako dei egiten deuskun Jainkoari. 
 
 
Sarrera-abestia 
 

GOAZEN GUZTIOK BATERA Jaunarekin egotera. 
Goazen guztiok batera Jaunarekin egotera. 
 
 1 Pozik alkartu gaitezen Aita dogu-ta laguntzen. 
 
 2 Seme-alaba bezela zaindu gagizuz Zuk, Jauna. 
 
 3 Entzun daizala Jaun onak gure poz eta negarrak. 

 
Damu-otoitza 
Jainkoaren salbamena era askotara agertzen da; 
beti ere gure loturetatik askatu gura izaten 
gaitu. Baina geure gogorkeriaz egiten dau topo. 
Salatu daigun haren errukiaren babesean: 
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OTOITZA 
 
Deabruak menperatuta gaukazela 
erakutsi gura deuskuzu, Jesus, eta 
hor zabilz batera eta bestera iragarten; 
zein gitxik egiten deutsun jaramon! 
 
Gehienak egokituta dagoz eta 
halantxe jarraitu gura dabe 
askoren artean babesa sumatzen dabelako. 
 
Nik, Jesus, autortu egin gura dodaz 
nire gorra, nire ohikeria eta bizikera hutsa 
eta ozenki eskatu gura deutsut 
askatu naizula 
bildurti eta gor-mutu izatetik, 
eta zugaz topo egitearen poza 
zabaldu daidala nire inguruan. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
 
—Eskerrak Jainkoari. 
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gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 
 
Erantzun salmoa 

 
 
 

R/. Goratu egizu Jauna, ene barrua. 
 
Betiko eusten deutso bere leialtasunari. 
Zapalduen eskubideak defendatzen ditu, 
gose diranei ogia emoten. R/. 
 
Jaunak askatzen ditu presoak, 
Jaunak zabaltzen itsuen begiak, 
Jaunak jasoten okertutakoak, 
Jaunak maitatzen zintzoak. R/. 
 
Jaunak ditu etorkinak zaintzen, 
umezurtz eta alargunei zutik eusten, 
baina gaiztoen nagusitza iraultzen. 
Jauna errege da betiko, 
zure Jainkoa, Sion, 
errege menderen mendetan! R/. 
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eta berba egiten hasteko, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Fedea ospatzera gatozenok Jainkoaren hitza 

entzuteko eta heren barri emoile izateko 
gauza izan gaitezan, alkar adoretuz eta alka-
rri zerbituz, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
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tzatsuagan dozuen sinesmena eta pertsonen artean bereiz-
kuntza egitea. 
Emon dagigun zuen batzarrean gizon bi sartzen dirala, bata 
aberatsa, urrezko eraztunez eta dotore jantzita, eta bestea 
pobrea, zarpail jantzita; eta dotore jantzitakoari sekulako 
begiramenez esaten deutsazuela: «Jesarri zu hemen, oho-
rezko tokian»; pobreari, barriz: «Hago hi hor zutunik», edota 
«jarri adi lurrean, nire oinazpikoaren ondoan». Holan joka-
tuz, ez al diharduzue zeuen artean bereizkuntza egiten, eta 
ez al dozue irizpide okerrez epaitzen? 
Entzun, ene senide maiteok: Ez al ditu aukeratu Jainkoak 
munduaren begietan pobre diranak, sinesmenez aberats iza-
teko eta Bera maite dabenei agindutako erreinua ondaretzat 
jasoteko? 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 
 

Harrigarria da Jesusek erbestean aurkitzen 
dauan sinismena eta bereen artean aurkitzen 
dauan hozkeria. Ea entzumena eta hitza zabal-
tzeko eskatzera garoazan ebanjelio txatal ho-
nek. Egin deiogun harrerea Aleluia abestuz, zu-
tunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen libu-
rutik   (Mk 7, 31-37) 
 
Aldi haretan, itzi eban Jesusek Tiro aldea eta, 
Sidonetik, Galileako itsasora bihurtu zan barriro, 
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Dekapolisko lurraldean zehar. 
Gizon gor eta berbamotel bat eroan eutsoen, 
eta eskua gainean ezarteko eskatu. Jesusek, 
jenteagandik aparte harturik, atzamarrak bela-
rrietan sartu eutsazan eta txistuz mihina ikutu. 
Gero, zerurantz begiratuz, zizpurua egin eta 
esan eutsan: «Effetá», hau da, «Edegi». Eta une 
berean, belarriak edegi jakozan, mihina askatu 
eta garbi berba egiten hasi zan. 
Jazotakoa inori ez esateko agindu eutsen Jesu-
sek; baina zenbat eta gehiago agindu, orduan 
eta gehiago zabaltzen eben. 
Zeharo harrituta, honan inoen: «Ondo egin dau 
dana: gorrei entzunazo eta mutuei berba era-
gin». 
 

Jaunak esana 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 


